ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea de Îndată a Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa extraordinară la data de 05 August 2021,ora 13,00
Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având În vedere:
- prevederile art.133 alin.2(a) şi ale art.134 alin.(l)lit.a), alin.(2), alin.(4) , alin.(5) din O.U.G Nr.57
din 03.07.2019 privind Codul edmmistrstiv. modificată şi completată prin O.U.G. nr. 61/2020, În
vigoare de la 12 mai 2020.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare Consiliului Local Dorneşti aprobat prin H.C.L. nr.
41/20.11.2020.
- Referatul nr. 5712 din 03.08.2021 Întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5), art.135 alin.(l)
alin.(3)şi art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificările
şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art.l. Se convoacă de Îndată Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava În Ş~.(IJnţ_~
extraordinară la data de 05 august 2021 ora 13,00.
Art.2. Şedinţa se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali / la Şcoala Primară din
comuna Dorneşti cu Proiectul ordinii de zi prevăzut În Anexa care face parte integrantă a
dispoziţiei.
Art.2. Materialele de şedinţă înscrise În Proiectul ordinii de zi constând În Proiectele de hotărâre
însoţite de referatele de aprobare ale inztiatorulu~ rapoartele de specialitate ale compartimentelor
de resort; documente ce stau la baza initierii proiectelor precum şi adrese / cereri informări de la
capitolul diverse , vor fi puse la dispoziţia consilierilor În format letric şi electronic prin e-mail
/WahatsApp.
Art.3. Proiectele de hotărâre inscrise În Proiectul ordinii de zi, vor fi Înaintate spre avizare
comisiilor de specialitate ale consiliului local/ indicate In Anexă.
Art.4. Consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor
de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti, judeţul Suceava,va aduce la Îndeplinire prevederile
dispoziţiei.
Art.6. Dispoziţia şi se comunică În termen legal consilierilor locali ai comunei Dorneşti judeţul
Suceava, Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava şi se publică În Monitorul Oficial local.
P R 1 MAR,
Contrasemnează pentru legalitate /
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti 03 August 2021

Nr.81

ANEXA- la Dispoziţia nr.Br din

03.08.2021

Proiect ordine de zi
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei
din data de 5 august 2021

Dorneşti

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 30.07.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2134 din 02.08.2021 privind aprobarea contului de Încheiere a
exerciţiului bugetar pentru trimestrul expirat -II - din anul 2021 .
- Referat de aprobare nr.5685 din 02.08.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr.5701 din 03.08.2021 al compartimentului financiar -contabil.

:_Ş_e__ŞQllfiJ..ă_JlvgSQ..n~0.t_gţj_v_c!g.!.q"""Comisia pentru activităţi economica - finonciare ,programe
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

de

Iniţiator: primar LUTA Gheorghe
3.Proiect de hotărâre nr.213S din 02.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Dorneşti pe anul 2021.

local

- Referat de aprobare nr.5686 din 02.08.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr.5702 din 03.08.2021 al compartimentului financiar -contabil.

:_Ş_e__ŞQllfiJ..ă_JlvgSQ!1~0.t_gţj_v_c!g.!.q"""Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

de

Iniţiator: primar LUTA Gheorghe
4.Proiect de hotărâre nr.2136 din 22.07.2021 privind aprobarea execuţiei obiectivului de
investiţie * Extindere reţele de apă În comuna Dorneşti .judeţu! Suceava *, a valorii de
investiţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie.
- Referat de aprobare nr.5687 din 02.08.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate
nr.5703 din 03.08.2021 al compartimentului
financiar -contabil.

:_Ş_e__ŞQllfiJ..ă_JlvgSQ..n~0.t_gţj_v_gg.!.q"""Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

Iniţiator: primar LUTA Gheorghe

de

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiilor de recepţie pentru obiectivele de investiţie
şi pentru lucrările curente, ce se vor derula în comuna Dorneşti judeţul Suceava

Gheorghe Luţa, primarul comunei Domeşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.54 alin.(5) din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare.
-prevedertile Legii nr.50/1991 privind
autoprizarea
executării lucrărilor de
construcţie, cu modificările şi completările ulterioare.
-prevederile art.7 şi art.8 din Hotărârea Guvernului nr.444/2014 pentru modificarea
şi completarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
-Ordinul M.F.P.nr.179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.5835 din
06.08.2021.
În temeiul dispoziţiior art.196 alin. (1) lit.b.din OUG. nr.57/03.07 .2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
DIS PUN:
Art.1. Se constituie Comisia de recepţie pentru obiectivele de investiţie executate
pe raza comunei Dorneşti judeţul Suceava ,_c;l_l,l_R~_~!-:Im __ \.!r:m~~ţ:~_:_
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Functia ocupata

Calitatea atribuită
în comisie

1.

LUCHIAN Constantin

2.

FEDOREANU Luiza-Romanita
Inspector primărie
,

3.

SBIERA Dumitru

Consilier local

Membru

4.

-

5.
-

-

Inginer specialist
Ing. reprezent.ISC Suceava

Membru
Membru

FRUNZA Adrian-Florentin

Consilier local

Membru supleant

Viceprimar

INVITATI:
- reprezentant excutant lucrare.
- reprezentant proiectant lucrare .
- diriginte de şantier -lucrare executată.

Presedinte
Membru

-2-

Art.2. Se constituie Comisia de recepţie
pentru lucrările
derula în comuna Domeşti judeţul Suceava, _<;l_l)_R~_q.Jm_J.m:n~~~~_:_

Nr.
crt.

Numele si prenumele

curente,

ce se vor

Functia ocupata

Calitateaatribuită
în comisie

Viceprimar

Presedinte

Inspector primărie

Membru

1.

LUCHIAN Constantin

2.

FEDOREANU Luiza-Romaniţa

3.

FURMAN Corneliu- Nicolae

Consilier local

Membru

4.

NASTASI Gheorghe

Consilier local

Membru

5.

MACOVEI Radu

Consilier local

Membru

-

SPAC
Mircea
,

Consilier local

Membru supleant

Art.3. Comisia de recepţie desemnată la articolele precedente îşi va desfăşura
activitatea conform procedurii de lucru prevăzută în Regulamentulde recepţie a lucrărilor de
construcţii
şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG.nr.274/2014 cu modificările şi
completările ulterioare, rezultatul exominării urmând a fi consemnat Într-un Proces-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor,
al cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 la
regulament , pe care Îl va Înainta Primăriei comunei Domeşti În termen de 3 zile
lucrătoare, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii a recepţiei,
amânarea sau respingerea ascesteia.
Art.4. La data emiterii dispoziţiei, se revocă Dispoziţia nr.162 din 24.11.2020, emisă
de primarul comunei Dornesti,judertul Suceava .
Art.S.Dispoziţia se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava,
persoanelor nominalizate şi se publică în Monitorul oficial local.

PRIMAR,
Gheorghe

L

Dornesti, 06. August 2021
Nr.82

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena- Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind Încetarea suspendării Contractului de Muncă nr.130/2018 al doamnei BOGHEAN ANA
MARIA şi reluarea activităţii la cerere, ca asistent personal gradaţia 1 al adultului cu handicap
grav ZAHARIE Viorica Începând cu data de 16 .08.2021, pe perioada valabilităţii Certificatului
de handicap
Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având În vedere:
-Legea nr.448/2006,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
-Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorneşti înregistrate
sub nr.5764/09 .08.2021, respectiv 5906/10.08.2021.
-Cererea nr.5758/04.08.2021 a doamnei Boghean A-na-Maria şi Certificatul de Încadrare în gradul de handicap
nr.2713/ 17.05.2018 cu valabilitate permanentprivind pe numita Zaharie Viorica.
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b", din O.U.G.li. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Se aprobă încetarea suspendării Contractului de Muncă li.130/2018 al doamnei BOGHEAN
ANA-MARIA şi reluarea activităţii la cerere, ca asistent personal gradaţia 1 al adultului cu handicap
grav ZAHARIE Viorica începând cu data de 16 .08.2021, pe perioada valabilităţii Certificatului de
handicap.
Art.2. Doamnei BOGHEAN ANA-MARIA angajată în postul de Asistent personal al adultului cu
handicap grav gradaţia 1, la Primăria comunei Domeşti, se stabileşte salariul de bază lunar brut în
sumă de 2.334 lei.
Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nominalizată ,poate depune constestaţie.potrivit
Legii li. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Secretarul general al comunei, va comunica dispoziţia persoanei angajate, compartimentelor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
Art.5. Dispoziţia se publică în Monitorul Oficial Local.

PRIMAR,
Gheorghe LV

Nr.

gJ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al domnului UNGUREANU
ANTON,asistent personal al adultului cu handicap grav ZAHARIE
VIORICA,incepand cu data de 16.08.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
Raportul de specialitate al d-nei Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in
compartimentul de asistenta sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat sub
nr.5888 din 09.08.2021;
- Prevederile art.56 lit."i" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.39 alin(4) din Legea nr.448\2006, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap(**republicata**) cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.196 alin. (1) lit. "b" din OUG nr.5l\03.0l.2019,privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 16.08.2021 inceteaza Contractul de munca al
UNGUREANU ANTON,asistent personal al adultului cu handicap grav
VIORICA,urmare a incetarii valabilitatii Contractului de munca.
Art.2.Doamna Popovici Cornelia Mihaela,lnspector la Primaria
Dornesti,judetul Suceava va aduce la indeplinire prevederile dispozitiei.
Art.3.Secretarul comunei Dornesti ,judetul Suceava va comunica dispozitia
legal persoanelor si institutiilor interesate.
PRIMAR,
Gheorghe LUT

Dornesti,
Nr.

91;

It)

domnului
ZAHARIE
comunei
in termen

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDHISAN

ROMANIA
JUDETULSUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind acordarea indemnizatiei si aprobarea platii cuvenite parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav/adultului cu handicap grav,pe
timpul concediului de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul 2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.37 alin.(2) din Legea nr.448/2006privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
-Prevederile
art.26 alin.(1) din H.G.268/2007 privind aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, Inspector superior
in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti
,inregistrat sub nr.S8S0din 09.08.2021;
In temeiul art.196 alin.(1) /it. "b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.Se acorda
indemnizatia si se aproba plata cuvenita parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si ai adultilor cu handicap grav,
pe timpul concediului de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul
2021,efectuat in luna iulie 2021,conform anexei care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art.2.Doamna Popovici Mihaela,lnspector in compartimentul de asistenta sociala si
doamna Spac Nicoleta Daniela,Consilier in compartimentul financiar -contabil,vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR
Gheorghe LI TA

Dornesti,
Nr.

2~

jo

August 2021

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

PRIMARIA DORNESTI
ASISTENTA SOCIALA

Stat de plata
anul 2021

concedii

Nr.
Numele si prenumele
crt.
HIJ OLGA
1
TOTAL

-,
,)

\e9,
\~

Zile
lucr.

I
I

Salariu
de baza

Venit brut

Fd.somaj
0,5%

CAS
10.50%

O
O

1,386
1,386

CASS
5,5%

O
O

O
O

Venit
net
1,386
1,386

Deducere
de baza

Impozit

O
O

O
O

Salariu
net
1,386
1,386

;~'~.y~. "

/";1"
'.1. ..l"ţl

r-v

Secretar,
Andrisan Elena Emilia

1·

'1

',.. . '.'. C~;nu-;tt'<!>:
_.
~

Contabil,
Nicoleta SPAC

+

Intocmit

Semnatura

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea alocatiei pentru sustinere a familiei
FABIAN LAURA ANCA
incepand cu data de 01.09.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Domesti inregistrat sub nr. 6064 din 17.08.2021.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completările ulterioare.
-Prevederile art.II alin.5din OUG nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare
a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea in anul 2016.
-In temeiul art.l96 alin.(l)lit."b;din O.U.G.NR. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Incepand
cu data de 01.09.2021
doamnei FABIAN
LAURA
ANCA, avand
CNP.2890910330264,se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 1 copil la
suma de 82 lei ,deoarece copilul FABIAN ADRIAN DANIEL CNP.5070120330541 este exclus din
dosar deoarece are absente mai multe decat prevede legea.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului dministrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 4 .Dispozitia se publica in Monitorul oficial local.
PRIMAR,
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

Gheorghe L

Dom§s~ .. /~. August
Nr
.

2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social, pentru
dosar nr.S,titular doamna HOJDA DIANA VALERICA, incepand cu 01.09.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr. 6053 din
17.08.2021;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.32 din HGR.nr.50/ 28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim
garantat(actualizata)
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.09.2021 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.5, titular doamna
HOJDA DIANA
VALERICA,CNP:2830709332594, deoarece se exclud din dosar,la cerere, copiii majori
HOJDA ANDREI
ALEXANDRU,CNP:5020507330527
si
HOJDA CONSTANTIN
IONUT,CNP:5030523330525.
Art.2.lncepand cu data de 01.09.2021, pentru dosar nr.5, titular doamna HOJDA DIANA
VALERICA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 564 lei, de care vor beneficia sase
persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, domnul HOJDA CONSTANTIN CRISTINEL, avand CNP:
1810425352290 trebuie sa efectueze lunar un numar de 42 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 15\10.01.2014
emisa de primarul comunei Dornesti, judetul Suceava.
Art.S.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.Compartimentul de asistenta s ciala va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
~.A ~

c~

PRIMAR,
Gheorghe LUT
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
PISLARIU ANDREEA MARIA
începand cu data de
01.09.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Dorneşti înregistrat sub nr. 6065 din 17.08.2021
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
anul 2016.
-În temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Începand cu 01.09.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
PISLARIU ' ANDREEA MARIA având CNP. 2860301330531 deoarece este plecata in strainatate.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.4.Dispozitia se publica in Monitorul oficial local .
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti .{~~·august

NR

~~

.

ROMANIAROMA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

NIA

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocatia pentru susţinerea familiei
CAZAC MARIA
începand cu data de 01.09.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent
medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Dorneşti înregistrat sub nr.6059 din 17.08.2021.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
anul 2016.
În temeiul art.l96 alin.(l)lit."b",din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Începand cu 01.09.2021 Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
CAZAC MARIA având CNP.2680730070027 deoarece copilul are absente de la cursurile scolare
mai multe decat prevede legea.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 4.Dispozitia se publica in Monitorul oficial local.
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,

89'

Nr..:: .

f..!.-. August

1

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
PLESCA ANCUTA
începand cu data de
01.09.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent
medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Domeşti înregistrat sub nr. 6060 din 17.08.2021
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
anul 2016.
-În temeiul art.196 alin.(I)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Începand cu 01.09.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
PLESCA ANCUTA având CNP. 2890426330559 deoarece este plecata in strainatate.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.4.Dispozitia se publica in Monitorul oficial local .

Contrasemneaza pentru legalitate,
Gheorghe

. IT august

Dornesti

NR ....~~ ...

Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea alocatiei pentru sustinere a familiei
BUCURPAMELAILEANA
incepand cu data de 01.09.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Dornesti inregistrat sub nr. 6090 din 18.08.2021.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le ulterioare.
-Prevederile art.II alin.5din OUG nr.93/08.l2.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare
a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea in anul 2016.
-In temeiul art.l96 alin.(I)lit."b;din O.U.G.NR. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN
Art.1.Incepand
cu data de 01.09.2021 doamnei BUCUR PAMELA
ILEANA
avand
CNP.2910611114391,se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 164 lei
deoarece copilul BUCUR STEFANA CNP.5070120330541 este exclus din dosar avand un numar de
absente mai multe decat prevede legea si se introduce in dosar copilul BUCUR PETRONELA
GABRIELA CNP.6120528330553deoarece nu mai are absente care depasesc prevederile legii.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului dministrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 4 .Dispozitia se publica in Monitorul oficial local.
PRIMAR,
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN
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Nr .... :J./.....

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA

DISPOZITIE

.

privind numirea doamnei MARCU Corn elia curator special pentru minora cu capacitate restransa
MARCU Paula- Stefan ia

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art.229 alin.(3"'2) din O.U.G.nr.71/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil aprobata prin Legea nr.601l0 aprilie 2012 ;
- Adresa nr.720 din 19.08.2021 emisă de Biroul Individual Notarial COVARIUC Ioan din
Municipiul Rădăuţi cu sediul în str.Volovăţului Nr.2.judeţul Suceava.
- Cererea nr.6117 / 19.08.2021 a doamnei Marcu Comelia, care solicita sa fie numita curator
special pentru minora MARCU Paula- Stefania .
- Ancheta sociala nr. 6118/19.08.2021 intocmita de compartimentul social din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
- Raportul compartimentului social şi autoritate tutelară din cadrul primăriei comunei Domeşti
înregistrat sub nr.6153/23.08.2021.
În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(2) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Doamna MARCU Cornelia avand CNP.2741115333217cu domiciliulîn satul Dornestinr.25 comuna
Dorneştijudeţul Suceava,se numeste curator special pentru minora cu capacitate restransa MARCU
Paula- Stejania, CNP-6051120330193nascuta la data de 20.11.2005 in mun.Suceava , cu domiciliul in sat
Domesti nr.l0l comuna Domesti judetul Suceava, în vederea asistarii ei la incheierea unui act de
dezmembrare a imobilului inscris in CiF. 30494 a comunei cadastrale Fratautii-Noi, judetul Suceava si ulterior
in vederea vanzarii catre numitul Bechean Alin-Ionut a unui corp rezultat in urma dezmembrarii si anume
a imobilului cu nr.cadastral 40444, compus 1 arabil in suprafata de 963 mp.compus 1 curti constructii.

Art.2. Secretarul general al comunei Domesti judetul Suceava, va comunica dispozitia instituţiilor şi
persoanelor interesate .
Art.3. Dispozitia se publica in Monitorul oficial local .
PRIMAR,
Gheorghe LUŢ A

Dornesti, 23 August 2021
Nr.

9t

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind acordarea indemnizatiei si aprobarea platii cuvenite parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav/adultului cu handicap grav,pe
timpul concediului de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul 2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.37 alin.(2) din Legea nr.448/2006privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
-Prevederile
art.26 alin.(1) din H.G.268/2007 privind aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, Inspector superior
in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti
,inregistrat sub nr.6162din 23.08.2021;
In temeiul arl.196 alin.(1) tit. "b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.Se acorda
indemnizatia si se aproba plata cuvenita parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si ai adultilor cu handicap grav,
pe timpul concediului de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul
2021,care se va efectua in luna septembrie 2021,conform anexei care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Doamna Popovici Mihaela,lnspector in compartimentul de asistenta sociala si
doamna Spac Nicoleta Daniela,Consilier in compartimentul financiar -contabil,vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Dornasti,
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Nr._ ___;;~_

August 2021

PRIMARIA DORNESTI
ASISTENTA SOCIALA

Stat de plata
anul 2021

concedii

Zile
Nr.
Numele si prenumele
lucr.
crt.
1 SOFRONI FLORIN CONSTANTIN
TOTAL
I

Salariu
de baza

Venit brut
1,386
1,386

Fd.somaj
0,5%

CAS
10.50%
O
O

CASS
5,5%
O
O

O

Q_

------

Venit
net
1,386
1,386

Deducere
de baza

Salariu
net
O
1,386
1,386
.. _ ._____ 0 . _
Impozit

O
O

}
Secretar,
Andrisan Elena Emilia

ct

Contabil,
Nicoleta SPAC

~

C~

Intocmit
l\
Insp.Popovici Mihaela

Semnatura

Anexa nr.l
I
La dispozitia nr._21_ din ~g."c<
2021

TABEL NOMINAL
PRIVIND ACORDAREA SI PLATA INDEMNIZATIEI CUVENITE ADULTULUI CU HANDICAP GRAV,
PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV PE TIMPUL
CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ASISTENTILOR PERSONALI AFERENT ANULUI 2021

Nr.
Crt.

1

Numele si
prenumele
persoanei cu
handicap
SOFRONI SEBI
GABRIEL
CONSTANTIN
TOTAL

Numele si
prenumele
asistentului
personal
SOFRONI
IFTEMIE

Numele si
prenumele
persoanei
beneficiare
SOFRONI
FLORIN
CONSTANTIN

Codul numeric
personal al
persoanei
beneficiare

Suma
Acor
data

1780709333206

1386
1386

INTOCMIT,

INSPECTOR-POPOVICI

